OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JUB RENTAL
1. POPIS SLUŽBY
K podpoře prodeje svých výrobků nabízí JUB akciová společnost (dále jen
„pronajímatel“) nájem stavebního nářadí (dále jen „nářadí“). Služba není
nároková, je poskytována jen nájemcům registrovaným jako zákazníci
u pronajímatele či jeho smluvních prodejců.

7. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A NÁHRADNÍ DÍLY
Dodaný spotřební materiál (papírové filtry, brusné papíry, molitanové unašeče, těsnění pístu, odporový drát, apod.) a náhradní díly k nářadí poskytované pronajímatelem za smluvní ceny nájemce uhradí dle faktury vystavené
pronajímatelem.

2. SMLOUVA O NÁJMU
Podmínky nájmu nářadí jsou upraveny smlouvou o nájmu (dále jen „smlouva“). Nedílnou součástí smlouvy je předávací protokol. Pro ověření totožnosti je nájemce povinen předložit občanský průkaz a další doklad s fotografií
(cestovní pas, řidičský průkaz).

3. DOBA NÁJMU
Doba nájmu nářadí je stanovena ve smlouvě a je omezena nejdéle do konce
kalendářního roku, ve kterém bylo nářadí pronajato.

4. MÍSTO POUŽÍVÁNÍ
Místo používání pronajatého nářadí je stanoveno v předávacím protokolu.
Změna místa používání je možná pouze se souhlasem pronajímatele.

5. NÁJEMNÉ
Nájemci je účtováno denní nájemné za každý započatý kalendářní den
nájmu nářadí v následující výši:
Nářadí
stříkací zařízení na tmely
stříkací zařízení na barvy
bruska s vysavačem
řezačka polystyrenu

Nájemné (vč. DPH)
800 Kč/den
600 Kč/den
400 Kč/den
200 Kč/den

Při zakoupení stanoveného množství výrobků JUB je nájemci za celou dobu
nájmu nářadí účtováno namísto denního nájemného pouze paušální nájemné/servisní poplatek v následující výši:
Nářadí
Servisní poplatek (vč. DPH)
Nákup více než 1 palety stěrkového tmelu nebo barev:
stříkací zařízení na tmely
1 600 Kč
stříkací zařízení na barvy
1 200 Kč
bruska s vysavačem
800 Kč
Nákup kompletní Jubizol fasády na více než 100 m2:
řezačka polystyrenu
400 Kč
Nájemné je splatné okamžikem vrácení nářadí, ke kterému dojde oproti
hotovostní úhradě nájemného.

8. POVINNOSTI NÁJEMCE
Nájemce je povinen:
• užívat nářadí řádně v souladu s návodem výrobce, pokyny pronajímatele a obecně závaznými předpisy,
• používat pro elektrické připojení pouze zdroje a prodlužovací kabely
odpovídající platným technickým normám,
• nepoužívat nářadí ve vodě, vlhku a výbušném prostředí,
• na své vlastní náklady provádět provozní údržbu nářadí,
• chránit nářadí před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením
(uložit v uzamčené místnosti s plnými dveřmi se zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou, okna uzavřena) a neprodleně po převzetí je
proti uvedeným nebezpečím pojistit,
• případné poškození, ztrátu, zničení nebo odcizení nářadí neprodleně
ohlásit pronajímateli, odcizení nářadí také Policii ČR,
• umožnit na požádání zaměstnancům pronajímatele kontrolu řádného
užívání nářadí.
Nájemce není oprávněn:
• přenechat nářadí k užívání nebo je dát do podnájmu jiným osobám bez
souhlasu pronajímatele,
• provádět na nářadí změny nebo provádět zásahy do jeho vnitřních
částí, zejména elektrické instalace a připojovacích kabelů.

9. VRÁCENÍ NÁŘADÍ
Po uplynutí doby nájmu je nájemce povinen vrátit kompletní řádně očištěné
nářadí včetně předané dokumentace na místo stanovené ve smlouvě a ve
stavu v jakém bylo předáno, s přihlédnutím k opotřebení způsobenému
řádným užíváním nářadí. Ocitne-li se nájemce v prodlení s vrácením nářadí,
je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do dne vrácení nářadí.
Vrátí-li nájemce nářadí znečištěné, je povinen zaplatit servisní poplatek ve
výši 1 000,- Kč včetně DPH. Nevrátí-li nájemce nářadí z důvodu ztráty, zničení či odcizení, je povinen hradit nájemné až do dne ohlášení této události.
Nevrátí-li nájemce předanou dokumentaci, je povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH.

10. NÁHRADA ÚJMY
6. KAUCE
Při přebírání nářadí složí nájemce u pronajímatele peněžní jistinu/vratnou
kauci.
Nářadí
stříkací zařízení na tmely
stříkací zařízení na barvy
bruska s vysavačem
řezačka polystyrenu

Kauce
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč

Po vrácení nářadí pronajímateli ve stavu, v jakém bylo předáno –
s přihlédnutím k opotřebení způsobenému řádným užíváním – a po provedení vyúčtování bude složená jistina/vratná kauce vrácena nájemci zpět,
nebo započtena proti: (a) nároku na úhradu nájemného; (b) nároku na náhradu škody (zejména z důvodu poškození, ztráty či odcizení nářadí); (c)
úhradě smluvních pokut a servisních poplatků podle těchto obchodních
podmínek.

Nájemce nahradí pronajímateli poškození, ztrátu, zničení či odcizení nářadí,
ke kterým došlo během doby jeho nájmu. Za opotřebení nářadí způsobené
řádným užíváním během nájmu nájemce neodpovídá. Při poškození nářadí
nad tento rámec (např. v důsledku havárie, neodborné manipulace, užitím
v nevhodných provozních podmínkách, užitím nevhodného spotřebního
materiálu apod.), je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou újmu
v plné výši. Při ztrátě, zničení či odcizení nářadí je nájemce povinen nahradit
pronajímateli vzniklou škodu v plné výši.

11. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost s účinností od 1. ledna 2014
a jejich platnost se ruší zveřejněním nových podmínek.
JUB akciová společnost, se sídlem Milevsko, Masarykova 265,
PSČ: 399 01, IČ: 00511447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 50.
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